ZÁSADY POUŽÍVÁNÍ SOUBORŮ COOKIES NA NAŠICH STRÁNKÁCH
Co jsou soubory cookies?
Cookies jsou soubory, které se při prohlížení našich stránek ukládají ve Vašem počítači
případně v jiném zařízení, které pro prohlížení používáte. Cookies slouží k zapamatování
určitých informací týkajících se uživatele a jsou používány zejména za účelem zlepšení
uživatelského prostředí, komunikace webu s Vašim zařízením a celkového usnadnění a
zrychlení užívání našich webových stránek. Cookies shromažďují informace jako je IP
adresa, používaný operační systém, jazykové předvolby, údaje o akcích provedených na
webu nebo data a časy Vaší návštěvy stránky. Nejedná se tak o údaje, pomocí kterých by
šlo návštěvníka stránky přímo identifikovat. Získané údaje poté napomáhají například ke
zjednodušení následných přihlášení, optimálnímu nastavení stránky, analýze Vašich
vyhledávacích preferencí nebo sledování návštěvnosti. Soubory cookies používáme pouze s
Vaším souhlasem.
Jaké druhy cookies používáme?
Na našich webových stránkách používáme dva typy cookies – krátkodobé (session), které
jsou ukládány jen po dobu prohlížení stránky, a dlouhodobé (persistent), které mohou zůstat
uloženy ve Vašem počítači i po ukončení prohlížení. Nejdéle budou tyto soubory uloženy 2
roky od prohlížení.
Dále je možné soubory cookies rozdělit podle jejich funkce na nezbytné, bez kterých
nemůže stránka správně fungovat (jedná se například o to, že uživatel zůstává přihlášen po
celou dobu prohlížení), analytické, které se zaměřují na to, jak je web využíván uživatelem,
funkční, díky kterým se uchovávají informace o Vašich nastaveních a předvolbách a cílené,
který obsah stránky přizpůsobují Vašim preferencím.
Jak změnit nastavení souborů cookies?
Standardní webové prohlížeče automaticky povolují používání cookies. Nastavení cookies
lze však přímo ve Vašem webovém prohlížeči změnit. Prohlížeče umožňují tyto soubory
zakázat, případně smazat nebo povolit jen vybrané druhy soborů. Bližší informace k
nastavení příslušného webového prohlížeče naleznete kliknutím na níže uvedené odkazy.
Při zakázání souborů ovšem můžete přijít o některé funkce, které webová stránka nabízí.
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Pokud máte jakékoliv další dotazy, týkající se souborů cookies nebo těchto zásad, neváhejte
nás kontaktovat.

